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• Να αποτυπώσουμε την σημερινή εικόνα των πολιτών για τις φαρμακευτικές 
εταιρίες (συνολικά | ελληνικές | πολυεθνικές) 

      

• Να εντοπίσουμε διαφορές σε σύγκριση προηγούμενες έρευνες(2019, 2004 

 

• Να διερευνήσουμε την άποψη σχετικά με την στάση / θέση του κλάδου 
κατά την διάρκεια  της πανδημίας 

 

 

 

Το όραμά μας 
γι’ αυτή την 
Έρευνα 



Η ταυτότητα 
της έρευνας 

 

 

 Ποσοτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (Βαθμός ικανοποίησης 8,7/10!) 

 Σχεδιασμός από την ομάδα R-U & Focus Bari  

 Πληθυσμός : άντρες & γυναίκες 18 – 74 χρόνων, Πανελλαδικά 

 Δείγμα : 700 άτομα  

 Ηλεκτρονική & μηχανογραφική υποστήριξη Voxco SW/Focus Bari 

 Διεξαγωγή online 20-24 Οκτωβρίου 2021 μέσω online panel 

 

 Ευχαριστούμε! 



 

 

 

 

 

#1. Η γενική υπάρχουσα εικόνα για τις Φαρμακευτικές Εταιρίες 

 

#2. Οι απόψεις πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις  

 

#3. Η σύγκριση Ελληνικών & Πολυεθνικών Φαρμακευτικών Εταιριών 

 

#4. Η αντιλαμβανόμενη στάση των Φαρμακευτικών Εταιριών κατά την πανδημία 

 

 

 

 

 

 

Τι θα μοιραστώ 
μαζί σας σήμερα  



Η γενική εικόνα των  

Φαρμακευτικών 

Εταιριών 



«Ποια εικόνα έχετε 
εσείς προσωπικά 
για τις  
Φαρμακευτικές 
Εταιρείες;» % 

2019 : 5,9 / 10  2021 : 6,4 / 10 

13 

42 

45 

8 

33 

59 

9 & 10 7 & 8 1 έως 6 



«Ποια είναι η  
φήμη που έχουν 
οι Φαρμακευτικές 
Εταιρείες στο 
ελληνικό κοινό;» % 

2019 : 5,5  / 10  2021 : 6,1 / 10 

13 

35 

52 

6 

28 

66 

9 & 10 7 & 8 1 έως 6 



«Σε σχέση με πριν 
την πανδημία, η 
άποψή σας για τις 
Φαρμακευτικές 
Εταιρείες έχει…» 
 

22 

56 

21 

 Βελτιωθεί Μείνει ίδια Χειροτερέψει 

% 



Οι απόψεις πάνω σε 

συγκεκριμένες θέσεις 



Η συγκριτική εικόνα με το 2019 εμφανίζεται σε παρόμοια επίπεδα  

με κάποιες διαφοροποιήσεις 

47 

11 

10 

53 

89 

90 

Στηρίζουν την έρευνα για νέα  

φάρμακα επωμιζόμενες το κόστος 

Ο ρόλος των φαρμάκων είναι πολύ σημαντικός, 

καθώς  μειώνουν τον χρόνο θεραπείας & 

συμβάλλουν σε παλιότερα ανίατες ασθένειες 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων 

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά 

64 

94 

90 

57 

89 

90 

  2019      2004 
% 

 Συμφωνούν Π/Α 



Η συγκριτική εικόνα με το 2019 εμφανίζεται σε παρόμοια επίπεδα  

με οριακές βελτιώσεις  

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά 

44 

60 

78 

34 

68 

85 

  2019      2004 
% 

80 

Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως  

τις φαρμακοβιομηχανίες είναι  

η προστασία της δημόσιας υγείας 

Ευθύνονται για τις ελλείψεις των φαρμάκων 

Κύριος στόχος τους οι πωλήσεις και το κέρδος,  

χρησιμοποιώντας ακόμα και αθέμιτα μέσα 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν και  

προωθούν την πολυφαρμακία 83 

68 

35 

24 

20 

42 

65 

76 

80 

 Συμφωνούν Π/Α 



Η σύγκριση 

Ελληνικών & 

Πολυεθνικών  

Φαρμακευτικών 

Εταιριών 



«Ποια εικόνα έχετε 
εσείς προσωπικά 
για τις Ελληνικές / 
Πολυεθνικές 
Φαρμακευτικές 
Εταιρείες;» 

% 

 6,6 / 10   5,8 / 10 

9 

33 
58 

17 

41 

42 

9 & 10 7 & 8 1 έως 6 

2019 : 6,2 / 10  2019 : 5,3 / 10 



«Ποια φήμη 
θεωρείτε ότι έχουν  
οι Ελληνικές /  
Πολυεθνικές 
Φαρμακευτικές 
Εταιρείες στο 
ελληνικό κοινό;» 

% 

 6,6 / 10   5,8 / 10 

9 

32 

59 

17 

38 

45 

9 & 10 7 & 8 1 έως 6 

2019 : 6,0 / 10  2019 : 5,3 / 10 



«Σε σχέση με πριν 
την πανδημία, η 
άποψή σας για 
τις Ελληνικές / 
Πολυεθνικές 
Φαρμακευτικές 
εταιρίες έχει…»  
 

% 
18 

56 

26 25 

66 

9 



 

Η εικόνα για τις Ελληνικές Φαρμακευτικές Εταιρίες σε 

συγκεκριμένες θέσεις βελτιώνεται ως προς την αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα φαρμάκων (εφάμιλλα με τα εισαγόμενα)  

18 

13 

23 

82 

87 

77 

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά 

82 

74 

76 

  2019 
% 

Έχουν προοδεύσει πολύ σε υποδομές, 

Έρευνα & ανάπτυξη προϊόντων 

Παράγουν φάρμακα άριστης ποιότητας  

εφάμιλλα με τα εισαγόμενα 

Έχουν αναπτύξει εξωστρέφεια & εξαγωγές 

σε όλο τον κόσμο 

 Συμφωνούν Π/Α 



Η εικόνα για τις Πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρίες σε 

συγκεκριμένες θέσεις παρουσιάζεται σχετικά βελτιωμένη 

35 

30 

57 

65 

70 

43 

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά 

61 

66 

35 

  2019 
% 

Έχουν αναλάβει ενημέρωση &  

ευαισθητοποίηση για πολλές ασθένειες 

Αναπτύσσουν αποκλειστικά τα νέα 

καινοτόμα φάρμακα 

Έχουν ελληνικό management 

που ενδιαφέρεται για τη χώρα 

 Συμφωνούν Π/Α 



Η αντιλαμβανόμενη 

στάση των 

Φαρμακευτικών 

εταιριών κατά την 

πανδημία 



Καθ’ όλη την διετία της πανδημίας, οι Φαρμακευτικές Εταιρείες…  

32 

58 

18 

68 

42 

82 

Διαφωνώ πολύ/αρκετά Συμφωνώ πολύ/αρκετά 

% 

Έδωσαν μεγάλο αγώνα για να  

βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία 

Έκαναν μεγάλες δωρεές και προσφορές 

για να βοηθήσουν τους οργανισμούς υγείας 

Εκμεταλλεύθηκαν και επωφελήθηκαν για  

δικό τους οικονομικό συμφέρον την κατάσταση 



 

Συγκρίνοντας την αντιλαμβανόμενη στάση των Ελληνικών και των 

Πολυεθνικών Φαρμακευτικών Εταιριών κατά την πανδημία :  

(% που συμφωνούν πολύ/αρκετά)   

Έδωσαν μεγάλο αγώνα για να  

βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία 

Έδειξαν μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή  

και διάθεση φαρμάκων καθ’ όλη την διάρκεια  

Έμειναν πίσω / δεν αντέδρασαν αποτελεσματικά 

στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία 

66 

69 

49 

52 

% 

59 

63 

45 

46 

% 

Έκαναν μεγάλες δωρεές και προσφορές για να 

 βοηθήσουν το κοινό & τους οργανισμούς υγείας 

 Ελληνικές   Πολυεθνικές 



In a nutshell: 

 
 
 
 

 Αναγνωρίζεται η 
εγρήγορση & συνεισφορά 

Με σταθερά καλύτερη 
εικόνα από τις διεθνείς 

Συνολικά ο κλάδος έχει 
μέτρια εικόνα 

Οι Ελληνικές εταιρίες 
αρκετά βελτιωμένες 

 H γενική εικόνα οριακά + 

Η ευρύτερα περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα / κλίμα 



Η Εικόνα των  

Φαρμακοβιομηχανιών 

Αθήνα, 3 Nοεμβρίου 2021  

  Μέσα από τα μάτια των πολιτών   

Ξένια Κούρτογλου, MSc. 
Ιδρύτρια Focus Bari, e-satisfaction, ΜΕΧ 

Mentor & Coach, Ψυχοθεραπεύτρια, Συγγραφέας  

 

Thank you! 


